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Middelburg, 11 juli 2018
Geachte voorzitter,
Hierbij zenden wij u, ter agendering en vaststelling, een statenvoorstel met ontwerpbesluit tot wijziging
van het Reglement voor het Waterschap Scheldestromen (wijziging van beperkte betekenis).
Als gevolg van de Wet opheffing bedrijfslichamen (2015) is het Bosschap als organisatie door de
wetgever opgeheven. Het Bosschap is in het Reglement voor het Waterschap Scheldestromen nog
aangewezen als benoemende organisatie van de vertegenwoordiger van de wettelijk geborgde zetel van
de belangencategorie natuur in het waterschapsbestuur.
Het aanwijzen van de benoemende organisatie in het reglement behoort tot de bevoegdheid van PS
(artikel 14 lid 1 van de Waterschapswet).
Omdat er destijds voor provincies niet voldoende tijd was om vanwege de opheffing van het Bosschap de
regiementen tijdig aan te passen voor de waterschapsverkiezingen in 2015, voorzag het overgangsrecht
bij de Wet opheffing bedrijfslichamen, op basis van overleg met het IPO, de Unie van Waterschappen en
de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE), tot 1 januari 2018 in aanwijzing van de VBNE
als landelijk erkende en representatieve benoemende organisatie.
Vanwege het verstrijken van het overgangsrecht en met het oog op de waterschapsverkiezingen in 2019
wordt voorgesteld om het reglement dienovereenkomstig aan te passen en de Vereniging van Bos- en
Natuurterreineigenaren (VBNE) aan te wijzen als benoemende organisatie.
Met vriendelijke groet,
gedeputeerde staten,
namens dezen,
de Commissaris van de Koning,
voor deze,

de secretaris.

drs. J. de Bat,
gedeputeerde

A.W. Smit
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Aan de Provinciale Staten van Zeeland
Samenvatting:
Als gevolg van de Wet opheffing bedrijfslichamen (2015) is het Bosschap als organisatie door
de wetgever opgeheven. Het Bosschap is in het Reglement voor het Waterschap
Scheldestromen nog aangewezen als benoemende organisatie van de vertegenwoordiger van
de wettelijk geborgde zetel van de belangencategorie natuur in het waterschapsbestuur.
Het aanwijzen van de benoemende organisatie in het reglement behoort tot de bevoegdheid
van PS (artikel 14 lid 1 Waterschapswet).
Omdat er destijds voor provincies niet voldoende tijd was om vanwege de opheffing van het
Bosschap de reglementen tijdig aan te passen voor de waterschapsverkiezingen in 2015,
voorzag het overgangsrecht bij de Wet opheffing bedrijfslichamen, op basis van overleg met het
IPO, de Unie van Waterschappen en de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren
(VBNE), tot 1 januari 2018 in aanwijzing van de VBNE als erkende en representatieve
benoemende organisatie.
Vanwege het verstrijken van het overgangsrecht en met het oog op de
waterschapsverkiezingen in 2019 wordt voorgesteld om het reglement dienovereenkomstig aan
te passen en de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE) in het reglement aan
te wijzen als representatieve benoemende organisatie.

Wat willen we bereiken?
Uit artikel 14 van de Waterschapswet volgt dat in het provinciaal reglement de benoemende
organisatie wordt aangewezen van de vertegenwoordigers van de wettelijk geborgde zetels in
het waterschapsbestuur.
Als gevolg van de Wet opheffing bedrijfslichamen is met ingang van 1 januari 2015 het
Bosschap opgeheven. Daarmee kwam het Bosschap te vervallen als organisatie die in
provinciale waterschapsreglementen was aangewezen als benoemende organisatie voor de
geborgde zetels van de belangencategorie natuur in het waterschapsbestuur.
In verband met het vervallen van het Bosschap werden de VBNE (Vereniging van Bos- en
Natuurterreineigenaren) en de SBKNL (Stichting Kwaliteit Bos-, Natuur- en Landschapswerk)
opgericht als (landelijke) particuliere organisaties die de taken van het Bosschap hebben
overgenomen. Omdat er destijds in aanloop naar de waterschapsverkiezingen in 2015 voor
provincies niet voldoende tijd was om de reglementen vanwege de opheffing van het Bosschap
tijdig aan te passen, werd in het overgangsrecht bij de Wet opheffing bedrijfslichamen, op basis
van overleg met het IPO, de Unie van Waterschappen en de Vereniging van Bos- en
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Natuurterreineigenaren (VBNE), tot 1 januari 2018 de VBNE aangewezen als representatieve benoemende
organisatie (bij besluit van het Ministerie van I&M van 26 februari 2015, IEMBSK- nr. 2015/31599).
In artikel 7 lid 2 van het vigerende Reglement voor het Waterschap Scheldestromen is thans het Bosschap nog
aangewezen als benoemende organisatie, zodat het reglement aanpassing behoeft.
Waaraan kunnen we zien of alles bereikt is?
De bevoegdheid om in het reglement de benoemende organisaties aan te wijzen voor de vertegenwoordigers van
de wettelijk geborgde zetels in het waterschapsbestuur, berust bij provinciale staten (artikel 14 lid 1 van de
Waterschapswet).
Vanwege het verstrijken van het overgangsrecht bij de Wet opheffing bedrijfslichamen en met het oog op de
waterschapsverkiezingen in 2019 wordt in dit statenvoorstel voorgesteld om in het Reglement voor het
Waterschap Scheldestromen (in plaats van het Bosschap) de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren
(VBNE) aan te wijzen als benoemende representatieve organisatie.
Verder wordt verwezen naar het bij dit statenvoorstel gevoegde ontwerpbesluit tot wijziging van artikel 7 lid 2 van
het reglement, met bijbehorende toelichting (de te publiceren versie).

Wat doen we daarvoor?
Het bij dit statenvoorstel gevoegde ontwerpbesluit tot wijziging van het reglement is voorbereid met toepassing
van de wettelijke procedure volgens de Waterschapswet. Het ontwerpbesluit heeft na openbare kennisgeving 6
weken ter inzage gelegen t/m 21 juni 2018. Tijdens de inspraakperiode zijn geen zienswijzen ingediend.
Het ontwerpbesluit heeft de instemming van het waterschap. In andere provincies zijn of worden de provinciale
waterschapsreglementen eveneens aangepast vanwege de opheffing van het Bosschap en het verstrijken van
het overgangsrecht bij de Wet opheffing bedrijfslichamen.
Wat zijn de klimaateffecten?
Wat mag het kosten?
Financiële consequenties externe inhuur:
-

Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerpbesluit.

Gedeputeerde staten,
Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris.
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Ontwerp-besluit
De staten der provincie Zeeland,
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 3 juli 2018, nr. 18016827;
gelet op de artikelen 2, 12 en 14 van de Waterschapswet en de artikelen 7 en 36 van het Reglement voor het
Waterschap Scheldestromen;
gelet op het overgangsrecht in de artikelen XVIII en LIV van de Wet opheffing bedrijfslichamen (Stb 2014, 576);
overwegende dat, als gevolg van de Wet opheffing bedrijfslichamen, artikel 7, tweede lid, van het Reglement voor
het Waterschap Scheldestromen aanpassing behoeft;
besluiten:
Artikel I
In artikel 7, tweede lid, van het Reglement voor het Waterschap Scheldestromen wordt “het Bosschap” vervangen
door: “de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren”.
Artikel II
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin dit
besluit wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2018.

Aldus vastgesteld in de vergadering van provinciale staten van 21 september 2018.
Drs. J.M.M. Polman, voorzitter
Drs. P. Joosse, griffier
Uitgegeven [datum uitgifte provinciaal blad]
De secretaris, A.W. Smit

Toelichting
Dit wijzigingsbesluit voorziet in wijziging van de organisatie die in het Reglement voor het Waterschap
Scheldestromen wordt aangewezen als organisatie die de vertegenwoordiger benoemt van de geborgde zetel
voor de categorie bos- en natuurterreineigenaren in de algemene vergadering van het waterschap.
Artikel I (wijziging artikel 7, tweede lid, van het reglement)
Met ingang van 1 januari 2015 is bij de Wet opheffing bedrijfslichamen het Bosschap opgeheven. Het Bosschap
was op grond van de Waterschapswet en artikel 7, tweede lid, van het Reglement voor het Waterschap
Scheldestromen, de benoemende organisatie voor de geborgde zetels van waterschapsbestuurders die bos- en
natuurterreineigenaren vertegenwoordigen.
Artikel 14 van de Waterschapswet regelt dat de vertegenwoordigers van de belangencategorie natuurterreinen
worden benoemd door een bij reglement aangewezen organisatie. De wettelijke bevoegdheid tot het
reglementeren van waterschappen berust op grond van artikel 2 van de Waterschapswet bij provinciale staten.
In het overgangsrecht bij de Wet opheffing bedrijfslichamen werd bepaald dat de Minister van Infrastructuur en
Milieu tijdelijk voorziet in de aanwijzing van de benoemende organisatie tot 1 januari 2018. Bij besluit van de
Minister van Infrastructuur en Milieu van 26 februari 2015, nr. IENM/BSK-2015/31599, houdende aanwijzing van
de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE) als benoemende organisatie van
waterschapsbestuurders, werd deze organisatie daartoe door de minister aangewezen. Deze aanwijzing werd
afgestemd met de VBNE, het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen.
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Het is aan Provinciale Staten om de VBNE (in plaats van het Bosschap) als benoemende organisatie aan te
wijzen en daartoe artikel 7, tweede lid, van het Reglement voor het Waterschap Scheldestromen aan te passen.
De VBNE en de SBKNL (Stichting Kwaliteit Bos-, Natuur- en Landschapswerk) zijn opgericht als particuliere
organisaties die de taken van het Bosschap hebben overgenomen en de VBNE werd door de Minister reeds
aangewezen als benoemende organisatie in overleg met alle betrokken partijen.
Artikel II
Het besluit van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, waarin de minister tijdelijk heeft voorzien in de
aanwijzing van de benoemende organisatie, is per 1 januari 2018 vervallen. Daarom treedt dit besluit met
terugwerkende kracht op 1 januari 2018 in werking.
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